Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

INFORMACJA O ZAWODZIE
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
(712702)

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie
za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJA O ZAWODZIE

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
(712702)

Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych

INFORMACJA O ZAWODZIE – Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych 712702
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy
Publikacja opracowana w ramach projektu Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji
o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji –
INFODORADCA+
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

PROJEKT NR: POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Partnerzy projektu INFODORADCA+:
 DORADCA Consultants Ltd Sp. z o.o., Gdynia
 Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa
 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 PBS Sp. z o.o., Sopot

INFORMACJA O ZAWODZIE
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych (712702)

© Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2018

Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub w części dozwolone wyłącznie za podaniem źródła.

ISBN 978-83-7789-495-8 [663]

Publikacja bezpłatna

Zdjęcie na okładce autorskie wykonane przez zespół ekspercki.

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB
26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (048) 364-42-41, fax (048) 364-47-65
e-mail: instytut@itee.radom.pl
http://www.itee.radom.pl

INFORMACJA O ZAWODZIE – Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych 712702

SPIS TREŚCI
1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU ........................................................................................... 3
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności) ...................................................3
1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu.........................................................................................................3
1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD .....................................................................3
1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący .................................................................3
2. OPIS ZAWODU ......................................................................................................................... 4
2.1. Synteza zawodu ...........................................................................................................................4
2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania ........................................................................................4
2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia,
organizacja pracy) ........................................................................................................................5
2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne.....................................................................................6
2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie .....................................................................................................7
2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji .................................8
2.7. Zawody pokrewne .......................................................................................................................8
3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE ............................................................... 9
3.1. Zadania zawodowe ......................................................................................................................9
3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Eksploatacja urządzeń klimatyzacyjnych .....................................9
3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Naprawianie i demontowanie urządzeń klimatyzacyjnych ...... 10
3.4. Kompetencje społeczne............................................................................................................ 11
3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.............................................................................. 12
3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji ........................................................................................... 12
4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO ..................................................................................................................... 13
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie .................................................................................... 13
4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu ..................................................................................................................................... 14
4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów ............................................. 15
4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie .............................................. 16
5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI
I ZAWODÓW (ESCO) .............................................................................................................. 16
6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE .............................................................. 17
7. SŁOWNIK POJĘĆ .................................................................................................................... 18
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze) ................................ 18
7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe) ...................................................... 20

2

INFORMACJA O ZAWODZIE – Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych 712702

1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych 712702

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Konserwator klimatyzacji.
Mechanik klimatyzacji.
Operator maszynowni klimatyzacyjnej.
Serwisant klimatyzacji.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


7127 Air conditioning and refrigeration mechanics.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój
Zasobów Ludzkich (2007 r.) „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji
zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Arkadiusz Mrówczyński – Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Łukasz Szczęsny – Łukasz Szczęsny Systemy Chłodzenia, Gózd.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Katarzyna Majewska-Mrówczyńska – Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych,
Warszawa.
Andrzej Stępień – Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy, Radom.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Robert Fleischer – Stowarzyszenie Inżynierów Techników i Mechaników Polskich, Olsztyn.
Andrzej Suszek – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Wałbrzych.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych wykonuje prace związane z naprawą i konserwacją oraz
przeglądami technicznymi: sprężarek, wentylatorów, dmuchaw i wymienników ciepła oraz układów
nawiewno-wywiewnych wchodzących w skład instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.
Instaluje i uruchamia te urządzenia na stanowisku pracy oraz zajmuje się ich prawidłową
eksploatacją.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych utrzymuje w pełnej sprawności technicznej i ocenia na bieżąco
stan techniczny urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych. Wykonuje bieżące naprawy urządzeń
i przeprowadza czynności regulacyjne i konserwacyjne. W trakcie pracy posługuje się instrukcjami
eksploatacji urządzeń oraz obserwuje wskazania przyrządów pomiarowych automatyki sterującej
instalacją klimatyzacyjną, które nadzorują i rejestrują pracę urządzeń. W przypadku wystąpienia
awarii urządzenia usuwa jej przyczynę.
Wykonuje planowe przeglądy techniczne oraz przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne instalacji
i urządzeń klimatyzacyjnych typu: sprężarki chłodnicze10, rooftopy8, wentylatory12, dmuchawy,
instalacje do odzysku ciepła oraz systemy klimatyzacji indywidualnej i grupowej. Dodatkowo może
wykonywać przeglądy: central wentylacyjnych1 lub zblokowanych urządzeń chłodniczych –
„chillerów”2. Wymienia na nowe wyeksploatowane elementy urządzeń oraz wykonuje ich bieżące
naprawy i regulację.
Po zakończeniu przeglądu technicznego lub naprawy sporządza odpowiedni protokół i planuje
terminy kolejnych przeglądów technicznych. Wypełnia kartę urządzenia5. Sporządza zestawienie
zużytych materiałów, części, przewodów, materiałów izolacyjnych i ewidencjonuje dodanie lub
odzyskanie czynnika chłodniczego4. Dokonuje odpowiedniego wpisu w bazie CRO3. Określa bieżące
zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne i części zamienne.
Sposoby wykonywania pracy
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych wykonuje prace ręcznie oraz z zastosowaniem odpowiednich
narzędzi, sprzętów mechanicznych i urządzeń.
Jego praca polega na:
 naprawie sprężarek, wentylatorów, dmuchaw i wymienników ciepła,
 wykonywaniu bieżącej obsługi urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych,
 przeprowadzaniu procesu napełniania/opróżniania instalacji z czynnika chłodniczego,
 usuwaniu awarii i usterek w działaniu urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych,
 przeprowadzaniu prac remontowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 uruchamianiu i regulowaniu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych po ich naprawie.

4

INFORMACJA O ZAWODZIE – Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych 712702

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych pracuje w pomieszczeniach technicznych budynków. Są to
zazwyczaj maszynownie wentylacyjne. Pomieszczenia te zazwyczaj nie mają oświetlenia naturalnego
i występuje w nich duży hałas od pracujących urządzeń i instalacji.
W przypadku wystąpienia awarii praca odbywa się także na wolnym powietrzu – np. na dachu
budynku. Praca związana z usuwaniem skutków awarii często odbywa się w trudnych warunkach,
przy bardzo słabym oświetleniu bądź bardzo intensywnym nasłonecznieniu, przy dużym poziomie
hałasu zewnętrznego, zanieczyszczeniu powietrza, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, na
wysokości, często w wymuszonych pozycjach pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 narzędzia elektryczne i ręczne,
 wiertarki i wkrętarki,
 urządzenia do kalibrowania rur i rozwiertaki,
 palniki do spawania i lutowania,
 narzędzia pneumatyczne,
 butle do czynnika chłodniczego,
 butle z gazem do spawania, węże, reduktory,
 narzędzia i sprzęt pomocniczy,
 podnośniki i wyciągarki,
 rusztowania stałe i przesuwne oraz drabiny,
 stację odzysku czynnika chłodniczego9,
 przyrządy pomiarowe,
 termoanemometry,
 mierniki elektryczne (profesjonalne, uniwersalne i wielofunkcyjne),
 bezkontaktowe próbniki napięcia,
 amperomierze cęgowe,
 anemometry wiatraczkowe,
 termohigrometry,
 manometry do chłodnictwa i klimatyzacji,
 manometry i psychrometry.
Organizacja pracy
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych może pracować w podstawowym wymiarze czasu pracy (na
etacie) w systemie pracy ciągłej jednozmianowej, wielozmianowej lub pozostawać w gotowości na
wypadek awarii i konieczności nagłych napraw. Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych w przypadku
bardzo dużych instalacji klimatyzacyjnych zapewniających poprawną pracę skomplikowanych,
pracujących nieprzerwanie, instalacji technologicznych pracuje przeważnie w trybie trzyzmianowym,
również w dni wolne i święta. W takim przypadku, jeżeli odpowiednie przepisy BHP na to pozwalają,
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pracuje samodzielnie. Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych wykonuje jednak z reguły pracę
w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem brygadzisty. Może wykonywać pracę na zewnątrz
i wewnątrz obiektów budowlanych. Możliwa jest także praca zdalna wykonywana poza miejscem,
w którym pracują eksploatowane przez niego urządzenia i instalacje. Praca polega wtedy na
monitorowaniu pracy urządzeń i instalacji przy wykorzystaniu nowoczesnej techniki komputerowej.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu programu do wizualizacji procesu sterowania i nadzoru nad
pracą urządzeń oraz możliwości przesyłania danych na dowolny komputer przy wykorzystaniu łączy
internetowych.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych jest narażony w miejscu pracy na zagrożenia związane:
 z hałasem,
 z drganiami i wibracjami od pracujących instalacji i urządzeń,
 z podtruciem lub zatruciem wskutek szkodliwego odziaływania czynników chłodniczych,
 z możliwością wybuchu czynnika chłodniczego (amoniaku) przy określonym stężeniu,
 z porażeniem prądem elektrycznym, a w szczególności stałym o dużym natężeniu,
 z możliwością upadku z wysokości,
 z poparzeniem,
 ze skaleczeniem i innymi urazami mechanicznymi.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód mechanik urządzeń klimatyzacyjnych ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 powonienie,
 czucie dotykowe,
 spostrzegawczość,
 brak lęku przed wysokością;
w kategorii sprawności i zdolności
 wyobraźnia przestrzenna,
 zdolność koncentracji uwagi,
 współpraca w zespole (grupie),
 łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,
 rozumowanie logiczne,
 uzdolnienia techniczne;
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w kategorii cech osobowościowych
 samodzielność,
 samokontrola,
 gotowość do współdziałania,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 rzetelność,
 dokładność.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Pracownicy wykonujący zawód mechanik urządzeń klimatyzacyjnych muszą mieć aktualne badania
lekarskie i uzyskać dopuszczenie (orzeczenie) do pracy na wysokości powyżej 3 m wydane przez
lekarza specjalistę medycyny pracy.
Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu mechanika urządzeń klimatyzacyjnych są:
 dysfunkcje ruchowe,
 zaburzenia równowagi,
 skłonność do alergii,
 choroby układu krążenia i oddechowego,
 zaburzenia neurologiczne,
 klaustrofobia,
 padaczka.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Przy zatrudnianiu w zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych preferowane jest wykształcenie
na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) o profilu budowlanym,
elektroenergetycznym lub mechanicznym.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Atutami przy zatrudnieniu w zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych są:
 posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego (oraz suplementów Europass
do tych dokumentów) w zawodzie pokrewnym elektromechanik urządzeń chłodniczych,
nadawanego w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego, po zdaniu egzaminu
organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 posiadanie potwierdzonej kwalifikacji zawodowej EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja
urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe
Komisje Egzaminacyjne w zawodzie szkolnym technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach w zakresie montażu
i obsługi urządzeń klimatyzacyjnych,
 uprawnienia energetyczne eksploatacyjne w zakresie grupy energetycznej G3 oraz G1,
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specjalistyczne uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych,
uprawnienia do spawania gazami – tlen+acetylen, lutowania twardego,
uprawnienia do obsługi sprężarek,
uprawnienia do zgrzewania rur PE6,
uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 m,
posiadanie prawa jazdy kategorii B,
uprawnienia do posługiwania się F-gazami.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Pracownik w zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych ma możliwość:
 rozpocząć pracę od stanowiska pomocnika, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia
zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 po nabyciu dalszego doświadczenia zawodowego, przy posiadaniu dobrych zdolności
i umiejętności organizacyjnych oraz umiejętności pracy z ludźmi awansować na stanowisko
brygadzisty nadzorującego pracę małego zespołu pracowników,
 dalej kształcić się w technikum w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji, a następnie na
uczelni wyższej (kierunek techniczny) i awansować na stanowisko kierownicze,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych,
 doskonalić swoje umiejętności uczestnicząc w branżowych szkoleniach oraz organizowanych
przez pracodawców i producentów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług dotyczących urządzeń
klimatyzacyjnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych nie ma bezpośredniej możliwości
potwierdzania oraz walidacji kompetencji zawodowych w edukacji formalnej.
Istnieje możliwość potwierdzenia kompetencji:
 w zawodzie szkolnym technik chłodnictwa i klimatyzacji w zakresie kwalifikacji: EE.16 Montaż,
eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (egzamin potwierdzający
kwalifikację organizują Okręgowe Komisje Egzaminacyjne),
 w zawodzie rzemieślniczym elektromechanik urządzeń chłodniczych (egzamin organizują Izby
Rzemieślnicze).
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych może rozszerzać swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających

Kod zawodu
311929
313207
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Mechanik urządzeń chłodniczych
Monter/konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Elektromechanik urządzeń chłodniczych
Monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych

712701
712703
741205
821114

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Ocenianie stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych.
Z2 Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych.
Z3 Naprawianie urządzeń klimatyzacyjnych.
Z4 Demontowanie i utylizowanie wyeksploatowanych urządzeń klimatyzacyjnych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Eksploatowanie urządzeń klimatyzacyjnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Eksploatacja urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Ocenianie stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


















Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Rodzaje i przeznaczenie instalacji budowlanych;
Rodzaje urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich budowę i sposób
działania;
Dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Instrukcje, normy techniczne oraz przepisy
związane z eksploatacją urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Sposoby zasilania elektrycznego i automatycznej
kontroli pracy urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Parametry pracy urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Zasady posługiwania się przyrządami
pomiarowymi i czujnikami nadzorującymi pracę
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Zasady sporządzania raportów z bieżącej
eksploatacji urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich podzespołów.
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska,
w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Określać funkcje, jakie pełnią instalacje
budowlane;
Posługiwać się dokumentacją techniczną
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Rozróżniać urządzenia wentylacyjne
i klimatyzacyjne;
Określać budowę i sposób działania urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Analizować informacje zawarte w instrukcjach
obsługi, normach technicznych oraz przepisach;
Określać prawidłowe parametry pracy urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Wykonywać prace związane z zapewnieniem
prawidłowej eksploatacji urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Posługiwać się przyrządami pomiarowymi
i czujnikami nadzorującymi pracę urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Sporządzać bieżące raporty dotyczące
eksploatacji urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich podzespołów.
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Z2 Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:



















Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
w zakresie serwisowania urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
podzespołów;
Procedury związane z obsługą czynników
chłodniczych;
Podstawowe pojęcia z dziedziny elektrotechniki;
Schematy ideowe i montażowe układów
elektrycznych i elektronicznych;
Funkcje i zastosowanie układów automatyki
w urządzeniach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Harmonogram oraz zakres przeglądów
serwisowych urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich podzespołów;
Zasady diagnozowania nieprawidłowości pracy
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Metody diagnozowania nieprawidłowości pracy
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich podzespołów;
Metody konserwacji urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich podzespołów;
Kryteria oceny jakości przeprowadzonych
przeglądów serwisowych;
Zasady sporządzania raportów
z przeprowadzonych przeglądów serwisowych
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich podzespołów.















Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
podzespołów;
Przestrzegać procedur związanych
z posługiwaniem się czynnikami chłodniczymi;
Stosować w praktyce podstawowe prawa
elektrotechniki;
Rozróżniać schematy ideowe i montażowe
układów elektrycznych i elektronicznych;
Interpretować wielkości fizyczne związane
z prądem stałym i przemiennym;
Planować terminy oraz zakres przeglądów
serwisowych urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich podzespołów;
Wykonywać przeglądy serwisowe urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
podzespołów;
Wykonywać prace konserwacyjne urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Sporządzać raporty z przeglądów serwisowych
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Oceniać jakość przeprowadzonych przeglądów
serwisowych urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Wypełniać karty urządzeń wpisując dane
dotyczące okresowych przeglądów serwisowych
urządzeń i instalacji.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Naprawianie i demontowanie urządzeń
klimatyzacyjnych
Kompetencja zawodowa Kz2: Naprawianie i demontowanie urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z3 Naprawianie urządzeń klimatyzacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
w zakresie naprawy urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich podzespołów;
Przyczyny, skutki oraz objawy występowania
awarii,
Metody diagnozowania nieprawidłowości pracy
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich podzespołów;
Zasady zabezpieczania terenu prac;
Sposoby usuwania awarii;
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Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska
w zakresie naprawy urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz ich podzespołów;
Posługiwać się instrukcjami serwisowymi
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich podzespołów;
Diagnozować przyczyny nieprawidłowości
w pracy urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Interpretować odczyty wskazań przyrządów
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Kryteria oceny jakości wykonanych napraw
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich podzespołów;
Procedurę uruchamiania urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych po wykonanej
naprawie;
Zasady sporządzania raportów
z przeprowadzonych napraw urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
podzespołów.










pomiarowych i czujników dotyczące okresu
kontrolnego obrazujące stan prac urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przed
wystąpieniem awarii;
Określać przyczyny awarii urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Usuwać przyczyny awarii urządzeń;
7
Wykonywać próby szczelności urządzeń po
wykonaniu naprawy;
Oceniać jakość wykonanych napraw urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
podzespołów;
Wykonywać czynności związane
z uruchamianiem i regulacją urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych po wykonanej
naprawie;
Wypełniać karty urządzeń wpisując dane
dotyczące usunięcia awarii urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz ich
podzespołów.

Z4 Demontowanie i utylizowanie wyeksploatowanych urządzeń klimatyzacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ochrony
środowiska oraz wymagania ergonomii
w zakresie demontażu urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Metody diagnozowania stanu wyeksploatowania
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
ich podzespołów;
Konieczność raportowania do zarządcy budynku
o konieczności wymiany urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na nowe;
Proces planowania demontażu i montażu
nowych urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Sposoby demontażu urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Zasady zabezpieczania terenu prac;
Zasady utylizacji urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych zgodnie z obowiązującym
prawem.











Przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony
ppoż., ergonomii, ochrony środowiska, prawa
budowlanego i warunków technicznych
w zakresie demontażu urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Określać stan graniczny w pracy urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
uniemożliwiający ich dalszą poprawną pracę;
Interpretować odczyty wskazań przyrządów
pomiarowych i czujników dotyczące okresu
kontrolnego obrazujące aktualny stan techniczny
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Sporządzać raport określający aktualny stan
techniczny urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;
Organizować proces demontażu urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Demontować urządzenia wentylacyjne
i klimatyzacyjne;
Przeprowadzać procedurę utylizacji urządzeń
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie
z obowiązującym prawem.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych powinien mieć kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
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W szczególności pracownik jest gotów do:









Ponoszenia odpowiedzialności za wykonane naprawy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
oraz utrzymywanie ich sprawności.
Wykonywania pracy częściowo samodzielnie i podejmowania współpracy w zorganizowanych
warunkach pracy.
Oceniania wpływu swoich działań realizowanych samodzielnie oraz w ramach pracy zespołowej
w zakładzie pracy i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.
Weryfikowania własnego działania i współpracy w zespole.
Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone maszyny i narzędzia wykorzystywane na
stanowisku pracy.
Doskonalenia własnych kompetencji zawodowych w zakresie nowych rozwiązań urządzeń
klimatyzacyjnych.
Dostosowywania zachowania do zmian w środowisku pracy w zakładzie pracy.
Kierowanie się zasadami zgodnymi z etyką zawodową w usługach naprawy urządzeń
klimatyzacyjnych i obowiązującymi przepisami.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
mechanik urządzeń klimatyzacyjnych.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu mechanik urządzeń klimatyzacyjnych

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych nawiązują do
opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych może pracować:
 w zakładach przemysłowych wyposażonych w instalacje klimatyzacji, których wymaga
technologia produkcji,
 w dużych browarach, mleczarniach i zakładach mięsnych,
 w wytwórniach napojów, soków i produktów spożywczych,
 w przechowalniach i w chłodniach przemysłowych,
 w przemyśle farmaceutycznym produkującym leki i szczepionki,
 w szpitalach, klinikach oraz w zakładach leczniczo-uzdrowiskowych,
 w dużych i skomplikowanych technicznie obiektach biurowo-administracyjnych,
 w centralach banków, serwerowniach, centrach przetwarzania danych,
 w zespołach kinowych, teatrach, filharmoniach, salach wykładowych i konferencyjnych,
 w halach sportowych, krytych pływalniach i lodowiskach,
 w studiach telewizyjnych,
 na dalekomorskich statkach wycieczkowych, transportowych lub zajmujących się połowem
i przetwarzaniem ryb,
 na platformach wiertniczych,
 w rafineriach,
 w elektrowniach i elektrociepłowniach,
 w firmach instalacyjnych zajmujących się instalacjami sanitarnymi.
Może także obsługiwać mniejsze obiekty usługowo-biurowe, w których jest zamontowany
niekomercyjny system klimatyzacji, służący jedynie zapewnieniu odpowiedniego komfortu dla
pracowników i klientów.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
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Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) nie prowadzi się kształcenia w zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
w formach szkolnych.
Wykształcenie potrzebne do wykonywania zawodu oferują:
 technika kształcące w zawodzie pokrewnym technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 system rzemieślniczego przygotowania zawodowego w zawodzie pokrewnym elektromechanik
urządzeń chłodniczych.
Osoby dorosłe mogą uczestniczyć również w kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie
kwalifikacji: EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, które
oferują:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Potwierdzenie kompetencji w zakresie ww. kwalifikacji
eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

prowadzą

(również

w

trybie

Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych może uzyskać wykształcenie wyższe po ukończeniu studiów na
kierunkach technicznych.
Szkolenie
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych powinien brać udział w cyklicznych szkoleniach
organizowanych przez producentów urządzeń, stowarzyszenia techniczne i inne organizacje
branżowe.
Szkolenia organizowane przez producentów urządzeń odbywają się w wyspecjalizowanych ośrodkach
szkoleniowych. Centra szkoleniowe są wyposażone w szereg urządzeń produkowanych przez daną
firmę, w pełni sprawnych i przeznaczonych do wykonywania na nich czynności kontrolnych,
pomiarowych i regulacyjnych. Szkolenia takie pozwalają uzyskać autoryzację (certyfikat) producenta
urządzeń umożliwiający ich prawidłową eksploatację.

14

INFORMACJA O ZAWODZIE – Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych 712702
Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych powinien również ukończyć kurs umożliwiający uzyskanie
uprawnień energetycznych11 grupy G2. Są to uprawnienia grupy 2, dotyczące urządzeń, instalacji
i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz
innych urządzeń energetycznych. Uprawnienia te można uzyskać w dwóch zakresach: eksploatacji „E”
lub dozoru „D” np. w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, o mocy powyżej 50
kW.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych
jest zróżnicowane. Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) w tym zawodzie wynosi 4380 zł
brutto.
Co drugi mechanik urządzeń klimatyzacyjnych otrzymuje wynagrodzenie od 3520 zł do 5500 zł brutto
miesięcznie. 25% najgorzej wynagradzanych pracowników w zawodzie mechanik urządzeń
klimatyzacyjnych zarabia poniżej 3520 zł brutto miesięcznie. Na zarobki powyżej 5500 zł brutto
miesięcznie może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych pracowników.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia
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4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie mechanik urządzeń klimatyzacyjnych możliwe jest w pewnym zakresie zadań
zawodowych związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń i instalacji zatrudnienie osób
z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych oraz organizacyjnych warunków
środowiska, a także stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią odpowiednią ostrość
widzenia,
 dysfunkcji narządu słuchu (03-L) – osoby słabo słyszące, zatrudnione na wybranych stanowiskach
pracy, powinny stosować aparaty słuchowe, umożliwiające prawidłowy odbiór odgłosów
pracujących maszyn i narzędzi oraz sygnalizacji ostrzegawczej,
 z niewielkimi zaburzeniami mowy (03-L).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification
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6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10. 2018 r.



















Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1951, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

Literatura branżowa:



Gaziński B. (red.): Technika klimatyzacyjna dla praktyków. SYSTHERM SERWIS, Poznań 2005.
Gutkowski K.M., Butrymowicz D.J.: Chłodnictwo i klimatyzacja. Wydawnictwo NaukowoTechniczne PWN, Warszawa 2014.

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych 712702




Pykacz S.: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Zeszyt nr 5 – opracowane
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2002.
Wentylacja i Klimatyzacja, Materiały pomocnicze do projektowania. Venture Industries,
Warszawa 2009.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10. 2018]:














Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Chłodnictwo i klimatyzacja – miesięcznik dla praktyków: http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji: http://www.kcichik.pl
Magazyn instalatora: https://www.instalator.pl
Miesięcznik branży instalatorskiej: http://www.polskiinstalator.com.pl
Portal Klimatyzacja.pl: https://www.klimatyzacja.pl
Portal Wentylacja.com.pl: http://wentylacja.com.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji: http://sntchik.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego - Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).
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Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.
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Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

Nazwa pojęcia
Centrala wentylacyjna

Definicja
Urządzenie modułowe składające się z zespołu
filtrów, nagrzewnic, chłodnic, wentylatorów,
wymienników (krzyżowych, krzyżowych
przeciwprądowych, spiralnych lub obrotowych),
przepustnic, filtrów przeznaczone do
przygotowania powietrza nawiewnego do
pomieszczenia i odzysku ciepła z powietrza
usuwanego z pomieszczenia.
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Źródło
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://wentylacja.org.pl/pages59.html
[dostęp: 31.10.2018]
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2

Chiller - zblokowane
urządzenie chłodnicze

Urządzenia, których zadaniem jest odprowadzenie
ciepła z cieczy. Znajdują one różnorodne
zastosowanie w klimatyzacji poprzez dostarczanie
powietrza lub cieczy o określonej niskiej
temperaturze do utrzymania precyzyjnych
procesów technologicznych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://pramostklimatyzacja.pl/
chlodnictwo-2/schladzaczecieczy-chillery/
[dostęp: 31.10.2018]

3

Centralny Rejestr
Operatorów (CRO)

Centralny Rejestr Operatorów (CRO) dotyczący
operatorów urządzeń, które zawierają 3 kg lub
więcej substancji kontrolowanych lub 5 ton
ekwiwalentu CO2 (CO2 eq) fluorowanych gazów
cieplarnianych – inaczej F-gazów. Centralny Rejestr
Operatorów jest prowadzony w postaci
elektronicznej bazy danych przez Instytut Chemii
Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.

http://www.cro.ichp.pl/o-cro
[dostęp: 31.10.2018]

4

Czynniki chłodnicze

Związek chemiczny lub mieszanina, która krążąc
w zamkniętej instalacji chłodniczej, podlega cyklowi
przemian termodynamicznych tworzących obieg
chłodniczy.

Gaziński B. (red.): Technika
klimatyzacyjna dla praktyków,
SYSTHERM SERWIS. Poznań
2005 r. (str. 60)

5

Karta
urządzenia

Książka badania szczelności urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem
PEiR (Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy)
nr 842/2006
https://publications.europa.eu
/pl/publication-detail//publication/d02b441b-9f8d47bb-a9170a5609a5cc90/language-pl
[dostęp: 31.10.2018]

6

PE

Symbol przemysłowy polietylenu – materiału do
produkcji rur.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.szkolnictwo.pl/sz
ukaj,Polietylen
[dostęp: 31.10.2018]

7

Próby
ciśnienia/szczelności

Próby ciśnieniowe (wytrzymałościowe) przeznaczone
są do instalacji chłodniczych. Do przeprowadzenia
próby stosuje się naj częściej suchy azot do ciśnienia
sięgającego nawet 4.5 MPa.

Norma PN-EN378-2, PN-EN12237:2005 oraz PN-EN1507:2007

Próby szczelności odnoszą się do instalacji
wentylacyjnych. Rozróżniamy 4 klasy A, B, C, D.
ciśnienia panujące sięgają 0.3Mpa.
8

Rooftopy

Centrale dachowe typu „rooftop” to urządzenia „allin-one” (wszystko w jednym) służące z reguły do
klimatyzacji pomieszczeń o dużej kubaturze.
W przeciwieństwie do modułowych central
klimatyzacyjnych mogą zawierać wszystkie
elementy niezbędne do pracy bez konieczności
współpracy z innymi urządzeniami zewnętrznymi
(agregatami chłodniczymi, kotłami grzewczymi itp.).
Montowane są najczęściej na stacjach
benzynowych, w galeriach handlowych, salonach
samochodowych oraz innych wolnostojących
obiektach wielkokubaturowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.rynekinstalacyjny.
pl/artykul/id1474,monoblokow
e-centrale-dachowe-typurooftop.-zasada-dzialania-inowe-konstrukcje-cz.-1
[dostęp: 31.10.2018]

9

Stacja odzysku czynnika
chłodniczego

Urządzenie służące do odsysania czynnika
chłodniczego z eksploatowanych, naprawianych,
a także złomowanych urządzeń lub w trakcie
procesów produkcyjnych i gromadzenia go
w zewnętrznym pojemniku bez oczyszczania
i kontroli jakościowej tej substancji.

Norma ISO 11650R
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10

Sprężarki chłodnicze

Sprężarki chłodnicze są służą do sprężania czynnika
chłodniczego w urządzeniach chłodniczych,
służących do chłodzenia powietrza, wody lub
odprowadzanie ciepła z otaczającego powietrza czy
wody chłodzącej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.chlodnictwoiklim
atyzacja.pl/artykuly/244wydanie-05-2015/3472agregaty-sprezajace-iskraplajace-ze-sprezarkamiinverterowymi.html
[dostęp: 31.10.2018]

11

Uprawnienia
energetyczne

Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją (E)
i dozorem (D) w zakresie: obsługi, konserwacji,
remontów, wykonywania czynności kontrolnopomiarowych dla urządzeń grupy 2. Grupa 2 to
urządzenia wywarzające, przetwarzające,
przesyłające i zużywające ciepło oraz inne
urządzenia energetyczne.

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.
U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20030
890828/O/D20030828.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

12

Wentylatory

Urządzenia mechaniczne służące do wprawiania
powietrza w ruch.

Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji
wentylacyjnych – Zeszyt nr 5 –
opracowane przez Centralny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa 2002
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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